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Pascha – święto wyjścia z niewoli
egipskiej
Dzięki modlitwom wielu i podjętym
środkom bezpieczeństwa jest
względnie spokojnie.
Ks. Wyjścia 12:14: „Dzień ten
będzie dla was dniem pamiętnym i
obchodzić go będziecie jako
święto DLA UCZCZENIA PANA. Po
wszystkie pokolenia - na ZAWSZE
w tym dniu świętować będziecie”.
1. 22.04.2016r. amerykański
prezydent Barack Obama i brytyjski
premier David Cameron wydali w
Londynie oświadczenie z okazji
święta Pesach. Barack Obama
powiedział: „Wysyłamy nasze
najlepsze życzenia z okazji święta
Pesach wszystkim w Stanach
Zjednoczonych, w państwie Izrael i
na całym świecie”. Cameron dodał:
„Wysyłam moje najszersze życzenia,
i mam nadzieję, że będziecie mogli
cieszyć się szczęśliwą i spokojną
Paschą. Każdego dnia społeczność
żydowska dowodzi, że jesteście
prawdziwym brytyjskim sukcesem,
odnieśliście sukcesy w każdej
dziedzinie i nieustannie działacie na
rzecz budowania bardziej
sprawiedliwego społeczeństwa dla
wszystkich”.
2. Na zdjęciu poniżej widać 3000
etiopskich Żydów, którzy świętują
Paschę w Etiopii. Od wieków
niezmiennie ich pragnieniem jest
wrócić kiedyś do domu, do Izraela.

3. „Żołnierz z Hebronu” został
wypuszczony z aresztu, by spędzić
święta Paschy z rodziną.

4. 22.04.2016r. Palestyński
przewodniczący Mahmoud Abbas
wykorzystał szczyt klimatyczny ONZ w
Nowym Jorku do werbalnego ataku na
Izrael. Powiedział: „Okupacja rujnuje
Palestynę, a osiedla niszczą
środowisko. Proszę, pomóżcie nam
powstrzymać okupację i osadnictwo.
Istotna stała się zmiana
międzynarodowego podejścia do
radzenia sobie z palestyńską sprawą.

Dlatego popieramy francuską
inicjatywę, która wzywa do
utworzenia międzynarodowej grupy
wsparcia i zorganizowania
międzynarodowej konferencji
pokojowej, aby znaleźć
wieloaspektowy sposób zakończenia
izraelskiej okupacji palestyńskiej
ziemi”. W odpowiedzi, ambasador
Izraela w ONZ, Danny Danon
powiedział: „Zamiast szerzyć
nienawiść tutaj w ONZ, prezydent
Abbas powinien działać, aby
powstrzymać palestyński terror. Ten
szczyt klimatyczny ma
zademonstrować globalną jedność
dla dobra przyszłości naszej planety.
Niestety prezydent Abbas
zdecydował się wykorzystać tę
międzynarodową scenę, by
wprowadzić w błąd międzynarodową
społeczność”.

5. 23.04.2016r. Izraelskie myśliwce
F-15 przechwyciły
niezidentyfikowany samolot

pasażerski, który wszedł w przestrzeń
powietrzną Izraela nad pustynią
Negew.przechwyceniu, myśliwce
odprowadziły go na lotnisku BenGuriona, gdzie bezpiecznie wylądował.
Okazało się, że jest to egipski samolot
pasażerski Boeing 737 linii Air Sinai,
lecący z Kairu na Cypr. Cypryjskie
władze nie powiadomiły jednak
izraelskiej kontroli lotów o planowanym
przelocie samolotu. „Ponieważ
cypryjska kontrola ruchu lotniczego
spóźniła się w dostarczeniu
identyfikacji samolotu do izraelskiej
kontroli ruchu lotniczego, myśliwce Sił
Powietrznych Izraela przechwyciły go”.
Piloci egipskiego samolotu po raz
pierwszy lecieli tą trasą i nieznane im
były procedury identyfikacji radiowej,
gdy zbliżyli się do przestrzeni
powietrznej Izraela. Po przesłuchaniu
egipskiego kapitana, samolot powrócił
do Egiptu.

(foto poniżej), wiceszef izraelskich sił
zbrojnych. Izrael dostarcza obu krajom
informacji wywiadowczych, a nie
pomocy stricte wojskowej, ale i tak Yair
Golan określił to jako rzecz bez
precedensu.

6. 23/24.04.2016r. W nocy przy
osiedlu Beitar Illit w Judei
Palestyńczycy obrzucili kamieniami
żydowskie samochody. Jeden z
kierowców stracił panowanie nad
samochodem, co doprowadziło do
czołowego zderzenia się trzech
pojazdów. Zginęła jedna Izraelka, a
7 osób zostało rannych.
7. Do Ekwadoru dotarł zespół ośmiu
izraelskich lekarzy. Ich celem było
uruchomienie polowego szpitala w
rejonie zniszczonym przez trzęsienie
ziemi. Szpital ten już od rana
funkcjonuje i udziela pomocy
potrzebującym. Brawo!
(Foto: generał major Yair Golan)

(Foto: Izraelscy lekarze w Ekwadorze)

8. „Egipt walczy z ISIS na Półwyspie
Synaj, a Jordania jest przerażona
obecnością dżihadystów w jej
miastach. Próbujemy im pomóc w
podniesieniu poziomu
bezpieczeństwa” – powiedział majorgenerał Yair Golan

9. *Na załączonej poniżej fotografii
przedstawione jest strategiczne
położenie Wzgórz Golan (Golan
Heights). Stanowią one część
biblijnego dziedzictwa danego przez
Boga Izraelowi (bibl. Baszan). Gdyby
ziemie te zostały przekazane
jakiejkolwiek z terrorystycznych
organizacji walczących obecnie o
wpływy w Syrii, jak chce tego prezydent
Obama, Putin i Unia Europejska,
oznaczałoby to dla Izraela stałe
ostrzały i ataki na Galileę, podobnie jak
ma to miejsce po przekazaniu Strefy
Gazy.

Pamiętajmy jednak, że w końcu
sytuacja będzie zmierzała do tego,
czy brzmi to logicznie czy nie, że
wszystkie kraje staną do walki z
Izraelem, co zostało zapowiedziane
w jeszcze niewypełnionych
proroctwach.

(A ponieważ świat i polityka mają duży
wpływ na wiele społeczności, również
w kościołach mogą pojawiać się silne
podziały zdań w sprawie postawy
względem Izraela. Jednak Boże Słowo
jest niezmienne). Ważne jest, byśmy
sami wiedzieli, jaka ma być nasza
postawa w tej sytuacji: czy będziemy
stać za, czy przeciwko Izraelowi?
Nasza postawa kształtuje się już
dzisiaj!
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